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Nazwa kwalifikacji: ĝwiadczenie usáug opiekuĔczych osobie chorej i niesamodzielnej
Oznaczenie kwalifikacji: Z.04
Numer zadania: 01

Wypeánia zdający

Miejsce na naklejkĊ z numerem
PESEL i z kodem oĞrodka

Numer PESEL zdającego*
Z.04-01-15.08
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
CZĉĝû PRAKTYCZNA
Instrukcja dla zdającego
1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejkĊ z numerem PESEL i z kodem oĞrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkĊ z numerem PESEL oraz wpisz:
− swój numer PESEL*,
− symbol cyfrowy zawodu,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.
3. KARTĉ OCENY przekaĪ zespoáowi nadzorującemu czĊĞü praktyczną egzaminu.
4. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera báĊdów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgáoĞ przez podniesienie rĊki przewodniczącemu zespoáu nadzorującego czĊĞü
praktyczną egzaminu (ZNCP).
5. Zapoznaj siĊ z treĞcią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczĊcia i zakoĔczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący ZNCP.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeĔstwa i organizacji
pracy.
8. JeĪeli w zadaniu egzaminacyjnym wystĊpuje polecenie „zgáoĞ gotowoĞü do oceny przez
podniesienie rĊki”, to zastosuj siĊ do polecenia i poczekaj na decyzjĊ przewodniczącego ZNCP.
9. Po zakoĔczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego ZNCP.
10. Po uzyskaniu zgody zespoáu nadzorującego moĪesz opuĞciü salĊ/miejsce przeprowadzania
egzaminu.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞci
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Zadanie egzaminacyjne
Na podstawie informacji o podopiecznej okreĞl dziaáania opiekuna w zakresie profilaktyki
przeciwodleĪynowej. WskaĪ materiaáy, Ğrodki, przybory potrzebne do ich realizacji.
Formularz Planu profilaktyki przeciwodleĪynowej, do wypeánienia, zamieszczono w arkuszu
egzaminacyjnym.
OpróĪnij, wymieĔ worek na mocz, sprawdĨ i zapisz iloĞü moczu znajdującą siĊ w worku. ZmieĔ
zabrudzoną pokarmem koszulĊ nocną. CzynnoĞci te wykonaj na fantomie osoby dorosáej. Ich wykonanie
potwierdĨ w Indywidualnej karcie pielĊgnacji chorego (formularz znajduje siĊ w arkuszu
egzaminacyjnym).
Podpis w odpowiednim miejscu na Karcie záóĪ w postaci parafki (nie wpisuj swojego nazwiska). Wpisana
data i godziny powinny odpowiadaü stanowi faktycznemu w dniu egzaminu.
GotowoĞü do wykonania czynnoĞci zgáoĞ Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie rĊki. Po uzyskaniu
pozwolenia przystąp do wykonania czynnoĞci.
Materiaáy, przybory, Ğrodki i sprzĊt niezbĊdne do wykonania zadania znajdują siĊ w magazynie. Wszystkie
czynnoĞci wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzglĊdniając przepisy bezpieczeĔstwa i higieny
pracy oraz ergonomiĊ pracy. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.
Informacje o podopiecznej
Na oddziale onkologicznym przebywa 72-letnia Janina Nowak. Nie kontroluje oddawania moczu – ma
zaáoĪony do pĊcherza moczowego cewnik Foleya. U pacjentki prowadzony jest bilans páynów. Chora jest
osáabiona, apatyczna, najczĊĞciej leĪy w áóĪku na plecach. W skali Norton pani Janina uzyskaáa
10 punków. Na prawym przedramieniu ma zaáoĪone wkáucie obwodowe (wenflon). Ze wzglĊdu na stan
zdrowia wymaga pomocy przy zmianie pozycji, czynnoĞciach higienicznych, pielĊgnacyjnych
i opiekuĔczych. Z pacjentką moĪna nawiązaü kontakt sáowny.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegaü bĊdą 2 rezultaty:
− Plan profilaktyki przeciwodleĪynowej,
− Indywidualna karta pielĊgnacji chorego
oraz
− przebieg opróĪniania i wymiany worka na mocz,
− przebieg zmiany koszuli nocnej.
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Plan profilaktyki przeciwodleĪynowej
Materiaųy, Ƒrodki, przybory

CzynnoƑci opiekuna
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Indywidualna karta pielħgnacji chorego
Imiħ i nazwisko: ……………………...................……..

Oddziaų: …………………..…..

Wiek: ………….
Data ….…………………...
Zabiegi pielħgnacyjne

Godzina

ParaŅa

Zabiegi pielħgnacyjne

Karmienie

Zmiana poszewki

Mycie gųowy

Zmiana przeƑcieradųa

Toaleta jamy ustnej

Zmiana podkųadu pųóciennego

Toaleta twarzy

Zmiana podkųadu gumowego

Toaleta klatki piersiowej

Zmiana pieluchomajtek

Toaleta krocza i poƑladków

Zmiana wkųadki urologicznej

Toaleta caųego ciaųa w ųóǏku

Wymiana worka stomijnego

Oklepywanie pleców

Wymiana worka na mocz
IloƑđ wydalonego moczu
(w ml) …………

ZaųoǏenie okųadu

Podanie basenu

Zmiana koszuli nocnej

Podanie kaczki

Zmiana poszwy

Sųanie ųóǏka
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Godzina

ParaŅa
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